UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 poz. 52 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych, w następującym składzie:
1) Piotr Bokwa
2) Marcin Suchacki
3) Dariusz Gieroń
4) Robert Suliga
5) Jerzy Wiśniewski
2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie
Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2023, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych.
3. Powołany Zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym
posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz

W związku z upływem kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych
w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do
Rady Miejskiej we Włoszczowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na
kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego we Włoszczowie 4 ławników.
Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska powołuje zespół, który przedstawia na sesji
Rady Miejskiej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia wymogów określonych w ustawie.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku 2019r.
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

